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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 

Proxy Form C 
 

       เขยีนที ่................................................... 
       Written at 

วนัที ่............. เดอืน ................... พ.ศ. .............. 
       Date             Month                Year 
 
 (1) ขา้พเจา้ .................................................................................................... สญัชาต.ิ.............................  
                 I / We                                                                                    Nationality 
ส านกังานตัง้อยู่เลขที ่.......................... ถนน ..............................................ต าบล / แขวง....................................... 
residing at       .                            Road                                     Tambol / Khwaeng 
อ าเภอ / เขต ........................................ จงัหวดั .......................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 
Amphur / Khet                               Province                               Postal Code       
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั................................................................... 
Acting as the Custodian for…………………………………………………………………………………………… 
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม...............................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .......................... เสยีง ดงันี้ 
Holding the total amount of                      shares and having the right to vote equal to      votes as follows: 
 

 หุน้สามญั .................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................. เสยีง 
Ordinary share                   shares and having the right to vote equal to                  votes 

           หุน้บุรมิสทิธ ิ............................ หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................  เสยีง 
Preferred share                   shares and having the right to vote equal to                   votes 
 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้   
      hereby appoint                                                                                                           

(1) ...................................................................................................... อายุ ...................... ปี 
                               age                   years 
  อยู่บา้นเลขที ่................ ถนน ........................... ต าบล / แขวง .......................... อ าเภอ / เขต ........................ 

residing at                 Road                       Tambol / Khwaeng               Amphur / Khet                                             
จงัหวดั ...................................  รหสัไปรษณีย ์..........................หรอื 

  Province                              Postal Code                      or   
 

 (2)    นายเกรยีง ยรรยงดลิก    อายุ 83 ปี 
       Mr. Kriang Yanyongdilok age 83 years 
ทีอ่ยู่ : อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712 ชัน้ 17 เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330 หรอื 
Address : 17th Floor, Park Ventures Ecoplex Unit 1701, 1707-1712, No. 57 Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok or  
 



 (3)    นายสมชัชา โพธิถ์าวร  อายุ 78 ปี 
       Mr. Samacha Potavorn age 78 years 
ทีอ่ยู่ : อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712 ชัน้ 17 เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330 หรอื 
Address : 17th Floor, Park Ventures Ecoplex Unit 1701, 1707-1712, No. 57 Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok or  
 

 (4)    นางสาวอานุสรา จติตม์ติรภาพ อายุ 67 ปี 
       Ms. Anusra Chittmittrapap age 67 years 
ทีอ่ยู่ : อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712 ชัน้ 17 เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330 หรอื 
Address : 17th Floor, Park Ventures Ecoplex Unit 1701, 1707-1712, No. 57 Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok or  
 

 (5)    พลเอก ธนสร ป้องอาณา อายุ 65 ปี 
      Gen Thanasorn Pongarna age 65 years 
ทีอ่ยู่ : อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ ์หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712 ชัน้ 17 เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี  
เขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330  
Address : 17th Floor, Park Ventures Ecoplex Unit 1701, 1707-1712, No. 57 Wireless Road, Lumpini, 
Pathumwan, Bangkok  
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบรษิัท ศรตีรงัแอโกรอินดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) ในวนัที่ 2 เมษายน 2564  
เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชัน่ ฮอลล์ เอ ชัน้ 8 โรงแรมลกีาร์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย ์
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2021 Annual General 
Meeting of Shareholders on 2 April 2021 at 1.30 p.m. at Grand Convention Hall A, 8th floor, Lee Gardens 
Plaza Hotel, 29 Prachathipat Road, Hat Yai District, Songkhla Province, or such other date, time and place as 
the Meeting may be adjourned. 
 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

            มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้
      To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote 
            มอบฉนัทะบางสว่น คอื 
      To grant proxy in partial portions:  
       หุน้สามญั..........................หุน้     และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้........................เสยีง 
            Ordinary share            shares and having the right to vote equal to             votes 
       หุน้บุรมิสทิธ.ิ.....................หุน้  และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้............................เสยีง 
            Preferred share          shares and having the right to vote equal to             votes 
  รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด.........................................เสยีง 
  Total entitled vote…………………………………………………..votes 
 



 

 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่ 

23 มถุินายน 2563 
Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2020 Annual General Meeting of 

Shareholders held on 23 June 2020 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                       เหน็ดว้ย             เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง   งดออกเสยีง        เสยีง 
                             Approve          Votes       Disapprove          Votes        Abstain          Votes  

 

 วาระที ่2  รบัทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 และพจิารณาอนุมตังิบการเงนิ
ของบรษิทัประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

     Agenda 2 To acknowledge the performance results of the Board of Directors of the Company 
for the year 2020 and to consider and approve the audited financial statements of 
the Company for the year ended 31 December 2020 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                             (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
                (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                        เหน็ดว้ย             เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง   งดออกเสยีง       เสยีง 
                             Approve          Votes       Disapprove          Votes        Abstain          Votes  
 

 วาระที ่3  พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2563 และรบัทราบ 
                 การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment of the Company for the year 2020 
and acknowledge the interim dividend payment 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 

deems appropriate in all respects. 
               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

                 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
                       เหน็ดว้ย             เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง   งดออกเสยีง        เสยีง 
                            Approve          Votes       Disapprove          Votes        Abstain          Votes  
 
 
 
 
 



      วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 
                      Agenda 4 To consider and approve the election of directors to replace the directors who 

retire by rotation  
      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 
deems appropriate in all respects. 

               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
  To elect all nominated directors 

  เหน็ดว้ย           เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง   งดออกเสยีง       เสยีง 
      Approve          Votes       Disapprove          Votes       Abstain          Votes 
 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

To elect individual nominated directors  
ชื่อกรรมการ พลเอก ธนสร ป้องอาณา 
Name of Director:  Gen. Thanasorn Pongarna 

       เหน็ดว้ย           เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง   งดออกเสยีง       เสยีง 
      Approve          Votes       Disapprove          Votes       Abstain          Votes 

ชื่อกรรมการ นายไวยวฒุ ิสนิเจรญิกุล 
Name of Director: Mr. Viyavood Sincharoenkul 

       เหน็ดว้ย           เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง   งดออกเสยีง       เสยีง 
      Approve          Votes       Disapprove          Votes       Abstain          Votes 

ชื่อกรรมการ นายวรีสทิธิ ์สนิเจรญิกุล 
Name of Director: Mr. Veerasith Sinchareonkul 

       เหน็ดว้ย           เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง   งดออกเสยีง       เสยีง 
      Approve          Votes       Disapprove          Votes       Abstain          Votes 

ชื่อกรรมการ นายล ีพอล สเุมธ 
Name of Director: Mr. Lee Paul Sumade 

       เหน็ดว้ย           เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย           เสยีง   งดออกเสยีง       เสยีง 
      Approve          Votes       Disapprove          Votes       Abstain          Votes 

 

      วาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิารเพิม่จ านวนกรรมการของบรษิทั และการแต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่ 
                       ของบรษิทั 
  Agenda 5 To consider and approve the increase in the number of directors and the election      
                                  of new director of the Company 
       (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she    
deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
               (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:  
 



 

 
 

                  เหน็ดว้ย             เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง   งดออกเสยีง       เสยีง 
                     Approve          Votes       Disapprove          Votes        Abstain          Votes 
      

 วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda 6 To consider and approve the determination of remuneration of directors for the 

year 2021 
       (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

           (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she    
deems appropriate in all respects. 

                (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
               (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:  
                  เหน็ดว้ย             เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง   งดออกเสยีง       เสยีง 
                     Approve          Votes       Disapprove          Votes        Abstain          Votes 
 
 วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 

                       Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and determination of 
auditing fee for the year 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 
      deems appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

       (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
 เหน็ดว้ย             เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง   งดออกเสยีง       เสยีง 

Approve          Votes        Disapprove          Votes        Abstain          Votes  
 

 วาระที ่8 พจิารณาอนุมตัเิพิม่วงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กู ้เพิม่อกีจ านวน 5,000 ลา้นบาท  
                 รวมไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาท 
     Agenda 8 To consider and approve the additional issuance and offering of debentures in an   
                   amount of Baht 5,000 million, totaling not exceeding Baht 10,000 million 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
     (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 
      deems appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

       (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
 เหน็ดว้ย             เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง   งดออกเสยีง       เสยีง 

Approve          Votes        Disapprove          Votes        Abstain          Votes 
 
 
 
 
 



     วาระที ่9 พจิารณาเรื่องอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
                     Agenda 9 Other matters (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
       (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 
               deems appropriate in all respects. 
      (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

      (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 
 เหน็ดว้ย             เสยีง   ไม่เหน็ดว้ย             เสยีง   งดออกเสยีง       เสยีง 

      Approve          Votes        Disapprove          Votes        Abstain          Votes 
 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้ือว่า
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
     Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention 
expressed in this Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as 
the shareholder. 
 

 (6) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน 
หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ข
เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามทีเ่หน็สมควร 

In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly 
specified or in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those 
specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have 
the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้
ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been 
done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting 
intentions expressed in this Proxy Form. 

 
 

        ลงชื่อ/ Signed................................................. ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 
                 (.................................................) 
 
 
       ลงชื่อ/ Signed................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
               (................................................) 
 
 
       ลงชื่อ/ Signed................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
                (................................................) 



 

 
 

 
 

         ลงชื่อ/ Signed................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
                     (................................................) 
 
หมายเหตุ /Remarks 
1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
 The Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders in the share register book as foreign investors appointing 

a Custodian in Thailand. 
2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหเ้ป็นไปตามรายละเอยีดในสิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 “เอกสารหลกัฐานแสดงสทิธเิขา้ร่วม
 ประชุม” ในหนงัสอืเชญิประชุม 

The documents attached to this Proxy Form shall be according to the details in Enclosure 7 “The Required Documents for 
Attending the Shareholders Meeting” in the Invitation letter. 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่การแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the 
number of shares to several proxies for splitting votes. 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated 
directors, can be elected. 

5. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้งต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค ตามแนบ 
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the 
Attachment to Proxy Form C attached herewith to specify the additional agenda item(s). 


